
بازار  ترین  بزرگ  عنوان  به  تایوان  و  آمریکا  کشورهاى 
مصرف پالستیک جهان، رشد صنعت پتروشیمى در کشورها 

بیانگر افزایش سرانه مصرف پالستیک در اقتصادهاى در حال 
توسعه است. تولید لمینت و پوشاننده هاى کف،  فرش، موکت، 

خدمات دامپزشکى و الستیک خودرو از جمله کاالهایى هستند که 
بیشترین مصرف مواد شیمیایى را به خود اختصاص داده اند.

در بخش هاى صنعتى و تجارى نیز در زمینه طراحى صنعتى،  آبکارى فلزات، 
کنند.  مى  استفاده  را  شیمیایى  مواد  بیشترین  تولیدى  و  چوبى  صنایع 

پالستیکى                 هاى  بطرى  تولید  در  را  جهان  پالستیکى  مواد  مصرف  بیشترین 
(بین 70 تا 80 درصد) و کمترین مصرف را در قوطى هاى فلزى ( کمتر از 10 درصد) 

مى باشد.
مواد گوناگون دیگرى نیز از منتجات صنایع پتروشیمى تولید مى شود و ایران با توجه 

به مزیتهاى بخش پتروشیمیایى و نیز نفت و گاز خود قابلیت هاى زیادى را در توسعه 
صنایع شیمیایى داراست . 

چابهار در برنامه هاى دولت ایران قطب سوم پتروشیمى ایران خواهد بود و 
هم اکنون پاالیشگاه هایى نیز در این منطقه در حال ساخت است همین امر 

توسعه صنایع جانبى سبک شیمیایى را به یک اولویت تبدیل مى نماید.
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اطالعات
تمــاس

بخـش

مساحت سایت تخصیص یافته

زیرساخت ها و ساخت وساز 

37 هکتار 

معاونت اقتصادى و سرمایه گذارى

امکانات اختصاصى 

سرمایه گذارى تقریبى: 12 میلیون دالر

امکانات معمولامکانات پشتیبانى

واحد مسئول

شرح پروژه و توجیه / اهداف

روش سرمایه گذارى

حجم سرمایه گذارى

شروع پروژه پس از ارائه پیشنهاد به همراه طرح تفصیلى به سازمان منطقه آزاد چابهار و اخذ تائید امکان پذیر مى باشد. نحوه شروع پروژه 

اسناد و مدارك مورد نیاز پروژه

شهرك پیشنهادى  صنایع سبک شیمیایى منطقه آزاد چابهار با هددف ارائه خدمات و تسهیالت متمرکز پشتیبانى ، رفاهى 
و زیربناهاى عمومى جهت ایجاد صنایع سبک شیمیایى  به منظور تامین نیازهاى داخلى و صادرات به خارج از کشور را 
دنبال مى نماید. مکان موردنظر شهرك از سوى سازمان جانمایى شده و در حال حاضر تعدادى واحد در این شهرك از 

جمله شرکت اروند، کندوان پارس و ... فعال مى باشند.

دیوارکشــى، ارتباطــات جــاده اى درون شــهرك، 
شــبکه بــرق، شــبکه تامیــن آب آشــامیدنى و 
آورى  جمــع  پســاب،  آورى  جمــع  و  صنعتــى 
پســماندهاى جامــد، سیســتم مدیریــت آب هــاى 
روان، تصفیــه پســاب مرکــزى، پیــاده رو هــا، 

خدمات مخابراتى، فضاى سبز و غیره

قطعــات زمیــن آمــاده ســازى شــده، ســوله هــاى 
چندمنظوره طبقاتى و غیرطبقاتى

الف: سرمایه گذارى مستقیم خارجى و داخلى
ب: مشــارکت بــا بخــش خصوصــى بــه روش واگــذارى زمیــن بــر اســاس اجــاره بلنــد مــدت یــا مشــارکت در 

سرمایه گذارى که در آن زمین و مجوزهاى الزم به عنوان آورده سازمان منطقه آزاد منظور مى گردد.

از ســرمایه گــذاران بالقــوه یــا توســعه دهنــدگان دعــوت بــه عمــل مــى آیــد تــا بــا ســرمایه گــذارى و تاســیس 
شــرکت، پــروژه مــورد نظــر را در منطقــه آزاد اجــرا نماینــد. ایــن شــرکت هــا مشــمول مشــوق هــاى قانونــى در 

مناطق آزاد خواهند بود.

آزمایشــگاه متمرکــز، تجــارت و مرکــز کنفرانــس 
همایــش، واحدهــاى انبــار قطعــات و محصــول، مرکــز 

تحقیق و توسعه و ....

الف: معافیت هاى مالیاتى به مدت 20 سال امتیازات قابل ارائه
ب: معافیت در عوارض ورودى ماشین آالت و مواد اولیه

ج: ورود بخشــى از محصــوالت تولیــدى در شــهرك بــه داخــل کشــور تــا ســقف درصــد ارزش افــزوده بــدون 
پرداخت عوارض و عدم نیاز به ثبت سفارش

د: استفاده از دیگر مشوق هاى قانونى مناطق آزاد

توضیحات تکمیلى
پروژه قابل تبدیل به قراردادهاى EPCF یا Turnkey مى باشد.

مبالــغ مذکــور صرفــاً جهــت انجــام عملیــات آمــاده ســازى مــى باشــد کــه در زمــان اجرایــى شــدن پــروژه بــه روز  
رســانى مــى شــود و ســرمایه گــذارى مــورد نیــاز اجــراى هــر واحــد طراحــى شــده اختصاصــى، مســتقل بــوده و 

به مبلغ فوق اضافه مى گردد.
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دفتر تهران:       88879373-4 (9821+)          88782520 (9821+)

     دفتر چابهار:       35312200 (9854+)               35312229 (9854+

                          www.cfzo.ir 
 Email: info@cfzo.ir   


